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Határozat

.\ r.álasztási e liárásrrll szól<l 2()13. ót,i §X§\'l. tön-énv (a ro.r.ábbiakban: \'e.) 3t}(1,1,- 1l)
bckczrlésében kapott tclhatalmrzás elapián. a hcli,i .irrk,,rmálrlzati kópliselők ós prllgárrncsterek
rálasztásárt'll szrllló 2(}l0. évi l,. törr'ónr, 5.§ (2) bckezrlós a) pr ntja iigr-cler:rbetótelór,el Ujrikc,s
kiizséeben a helti önkonnánrzari képvisclők r,álasztásár-r a meqszerc;hctó rrrendátumok szárnát

4 képviselői mandánrmban állapítom meg:

A polgármesternek megválasztotí ielölt a törvénv ete|énél fog!-a tagia a képviselő-
testiiletnek-

l:lrend,-lcrn e ltl|ártlz:rt k,izzútire]r.]t ,r L jtrkc,s Kriz.úu (inkl,rnrirtr z.rtl (-l(ll)rr ["jti}lr.. \r;rnl Jinll.
utcr l3.) hirclcni r,iblájrin. rni,tmint l.r,lvr.,,rritL]i,,,, lt t lr,,nlrptln.

Hitározatom ellen a Yc. 21(}.ii-a el"pián kifrlgást ichct bcrrl"úit,.rni a I-1c]r,i \'á]asztási l}izottsátlrilz.
.\ kiiogást ú9, kcil bcrrl-ujto-, lr,rg} az Ügkósóbb a rneutám:d()tr' hat:il<,:zrt nrcglrozÁlitril
§zán:!jt{)tt llártlm rtlpon belül nrcgórkezzcn :r J{e]r,i \'álaszrásr lttzr lt tsiq]r,lz r+rt'_.l6 L jrikl,s. ,\;-anr-

|ános urca 12,. c-rn:ril: Il,i]g]ril-í{l irni.lLrn,rrrlis,hLr, ulrik, ,:@grrrlrrl,corn)

.\ kift'lglist ír:isban - szcmtil\,csen, lcvélben. tc]ctirrlr,t r-ngr,- elelitrtrnikrrs lcr-élbcn eijurtan,a * lclrct
bcrrr,úitani. :\ ki ío.qlisrr:rk tarmlmazrria kell:

a) l jtlgszabáll,sértós nrcgieliilésót.
b) a i<lgszabálvsórtés bizonrítéklit,
c) a kili>gás bcnr"újt<iiárralt rrcr,ót, lakcítrrót (széklrch,ót) ós * ]ra az inkcimótól (széklreh,étiil)

clrcl - n,,{l:li i,rrcsíró.i círrri,r.
d) l kilogis bcnrújtrijának szerrrólli azulosítóját, il}en"c, l:a a küllijldijn clló, nrrgrarr>rszági

lakcímnre| nctn rrrrclcllrczó választópcllqir ncn rendclLezik szcrnólri lzonrlsítrival, a

szetrrúh,lzolt<lssá.qár igazrllri lratrisági igtzrllr,ánr,árrek típus:it i,s szinlát. r,rrq! ic]öló
szfn:czel \:ír§,más szctl.czer esetóbcn a bírliságl lli]r,ántartásbt-r.órcli száryttir,

.\ kiklgás tartnlmazlratja bcrrr-újtriiának re lcfa-x_*zit:r:it laql,, clcktxlnikrrs lcvúlcínrót, ilicn-c
kózbcsítisi nT cg}:ízortiinlk ncvót i,s tclcfaxsziimát, r,lgl c]cktr.tlnikus lcl,cilcirnét.

lndokolás
.\ \'c,.]{)ó,i (2) bckczrlósc lhpiárr a lTelti vlíhszrási irrlcln rczcrrije rz áltlián,.,s választis ól-r.ibcrr
Ícbruár l5,óir: hltárrlzatbtrr á1.1npitit nTcc a kópr-isciri- rcs riilc t nrcu\-álaszratldrj llujlrin:rk szinrlir.



.\ hch,i iinkrlrrnárllzati liéprisclők és pr:r}gár:mcstere li r,á]lsztásált'll szr]lk_r 2010, óvi l.. riiLr,ónr, (a

trlr,ábbilkl:lrn: 'l'iin-ónl,) 3.,i,e kinrtlnclia, hol;r. a tclcpűI.1si örrkllr-tlrínr,zirtrlk képi-isclÓ-rcsnilctc
tlgjainak szálnál i lTr:lli ijrrkrrtr"r:itrl z:rd képvisclóli ós plllr:rírtrrcstcrek í]trlános r,:í'lrsztása ér,érlck
janrrír 1 -jci lakrlsságszánra llapján kell meghatározni.

,\ 'l'i)n,énv ,l.ii -a kimrltrtlje, hrl.gr ,,a 10 ()0(i i-.s\ cnné] kcvcscbb lakosú tclepiilós - cgr'éni liSds
r.rihsztási fends7eíbcn - cgv r,álaszrókerülerlt alkrlt. anrellbett a kóplisclók szánre:"1(}1X) hkosig 4

fő.

Úiukos közsóg 3l} l9. lrntrár 1-jci iakosságszárna 8íl2 fti, ,\ 1ak<-,_.s,igszám istncletóbcrr l fcr'tti

louszabált,i hilarkr-,zásoli alkalmazásával a tclepülési képviselri-tesnilct nrcgr,álrzthatrl
képliscl<íinck száma a tcndelkczó részben foglalra( szcrint kerűlt mcthatározásra.

Határ<lzttr>tn ellctr n jogon,tlslaa lc}retóséget e Yc. 210.,.]-e i:iztclsitjl. melr,nck órtclmóllelr a
r-álasztási iro<la tcr.ókenvsógór,el kapcsr:latrrs kilogás clbírálásl arrrrak l r-álasztási bizotrságnalr a

hatáskijróbe ta!t()zik, amc'h, mclien n rálaszt:isi irr:rLl,r műkiiijik.

n Ye. 212.i: (l)_(.3) bckczdósci meghatározzák a kifr,lgás kljtclcző ós esctlegcs tartalmi elcmcit,
r.alarnint bcnt,újtásának rnódját,

.\ \ie, 2i.l.ii-a alapián a válaszrási b.izottság a lrcnl,úitrrtt kiFr.rí:lisr:o] lcl;késóllb a beérkezéstó1
szá tnított hrrmnük nlp,,n rliirrr.

,,\ itlp1,,csztő lTlráridó számjtására, lejátatár:lr a Vc. 1ii.i] (1)-(4) btlkeztlósc \,()11atk()zi]i.
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